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1 december Inspiration event mobility & transport innovation
challenge
Op donderdag 1 december organiseert de startcoalitie van de Mobility & Transport Innovation Challenge
(Gemeente Roermond, Kragten en de verkenningsgroep Mobiliteit & Verkeer). De Challenge is bedoeld om een
doorkijk te maken naar de toekomst van mobiliteit, waarin maatschappelijke waarde en economische waarde
hand in hand gaan en de gebruiker van het mobiliteitssysteem centraal staat.
Mobility & Transport Innovation Challenge: Changes, Challenges, Chances
De Innovation Challenge is een innovatie-wedstrijd, waarbij we met experts en netwerk op zoek gaan naar
vernieuwende concepten en ideeën die een antwoord kunnen bieden op de maatschappelijke- en economische
opgaven waar we nu en in de toekomst voor staan. Deze opgaven vragen om oplossingen en veranderingen in
het mobiliteitsdenken die enkel tot stand komen door slimme verbindingen tussen sectoren, expertise en diverse
vakgebieden. Hieruit ontstaan kansen voor nieuwe en impactvolle verdienmodellen die mobiliteit en transport
mogelijk maken. De Challenge begint in december en duurt tot april 2017, in deze periode willen we, met uw
hulp, op zoek naar concepten en ideeën die we kunnen laten uitgroeien tot icoonprojecten. Aan het eind van de
Challenge zal een vakjury alle concepten en ideeën beoordelen en de beste inzendingen een podium bieden op
een afsluitend congres in mei 2017. Ook gaan we de beste inzendingen voorzien van prijzen in de vorm van
professionele ondersteuning en financiering.
Het Inspiration Event
We beginnen de Challenge met het Inspiration Event, waar u wordt uitgedaagd om vanuit uw expertise en kennis
mee te schetsen aan de mobiliteitsoplossingen van de toekomst en de veranderingen in het mobiliteitsdenken
die daarbij nodig zijn. Bewust willen we mensen samen brengen uit verschillende sectoren en vakgebieden,
zowel uit het bedrijfsleven, de overheid als de maatschappij.
Op deze dag presenteert Roermond ook het RESOLVE project. Dit is een project dat wordt gefinancierd door de
EU. Acht Europese steden en de Erasmus Universiteit onderzoeken hoe de samenwerking tussen overheid en
retailsector kan verbeteren op het gebied van bereikbaarheid.

We nemen u die dag mee langs de volgende punten:
• Inspirerende sprekers en een inleiding op de Innovation Challenge door Wethouder Raja Fick-Moussaoui;
• Benutten van uw kennis en toekomstbeeld over mobiliteit en transport: waarheen gaat het met het
mobiliteitssysteem in Nederland, Limburg en Vlaanderen? Welke thema’s spelen een belangrijke rol?
• In kaart brengen waar – en hoe - we slimme en impactvolle mobiliteitsoplossingen en -ideeën kunnen
“scouten” voor de Challenge;
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• Bepalen waar de oplossingen en ideeën die deelnemen aan moeten voldoen om daadwerkelijk een
antwoord te bieden op de thema’s en uitdagingen;
• Start van het RESOLVE-project in Roermond.

U ontvangt een week voorafgaand aan het event een definitief programma. Graag vernemen wij via deze
registratiepagina of u aanwezig bent bij deze inspirerende middag en met ons mee komt bouwen aan de
toekomst van mobiliteit en transport!

Wanneer: Donderdag 1 december van 14.00 – 18.00 uur
Waar: Roermond
Startdatum
1 december 2016
Starttijd
14:00
Einddatum
1 december 2016
Eindtijd
18:00
Terug

Stichting Keyport 2020, Postbus 950, 6000 AZ Weert
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